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شناسی کنكور سراسری تحلیل سؤاالت زمین

 1399سال 
 اکبر  احمدیعلی

 های تربت جام )استان خراسان رضوی(شناسی دبيرستاندبير زمين

 رضیه سمیعی

 های بيرجند )استان خراسان جنوبی(شناسی دبيرستاندبير زمين

 

اش برگزار شد. اما هزاران حرف و حدیث را برجا های کرونایینشيب با تمام فراز و 1399کنکور سال 

گذاشت تا شاید سازمان سنجش را به چالش بکشد. سؤالی که ذهن بسياری را به خود مشغول کرده، این 

وپرورش که مدارج باالی علمی را طی کرده و توانایی سواد آموزشاست که چرا با وجود دبيران فرهيخته و با

اند، فردی برای طراحی سؤال تعيين شده که حتی با مفاهيم در زمينه علمی و عملی به اثبات رساندهخود را 

 شناسی آشنا نبوده است؟افتادة زمينپاساده و پيش

ها پيدا قبولی برای آنشد پاسخ معقول و قابلطراحی سؤاالتی که پيچيده و سخت نيستند که اگر بودند، می

تر از سؤاالت اشتباه، برخی شوند. عجيبند و از نظر علمی مردود محسوب میکرد. بلکه اشتباه هست

آموزانی که به اندازة کافی نام کنکور دانش اند. چهرةشده های اشتباهی است که برای سؤاالت تعيينپاسخ

دن کليد کند، بعد از دیدن این سؤاالت و صد البته بعد از دیشان نمایان میاسترس و نگرانی را در چهره

آموز به دبيرش را باز خواهد رفتة دانشدستسنجش، باید دیدنی بوده باشد! چه کسی اعتماد از سازمان

 گرداند؟

 توان گفت که:پس از بررسی سؤاالت می

 4  ،سؤال از  2سؤال از فصل چهار،  3سؤال از فصل سه،  4سؤال از فصل دو،  4سؤال از فصل یك

های دو و هفت سؤال ترکيبی از فصل 2سؤال از فصل هفت و  2سؤال از فصل شش،  4فصل پنج، 

 اند.آورده شده
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  که در حيطة درک و فهم هستند، سایر سؤاالت در  125و  123، 111، 102به جز سؤاالت

 حيطة دانش جای دارند.

 آموزانی که به موجبتوان یافت. دانشها نمیاند و پاسخی برای آنبرخی سؤاالت فاقد اعتبار علمی 

اند، مطمئناً دچار استفاده از کالس مفيد و پربار دبيرانشان به مطلب درست اشراف داشته

گویی ندارند. برای سرخوردگی و تناقض خواهند شد. این سؤاالت هيچ گزینة درستی برای پاسخ

 :111و  104های مثال: سؤال

 

 

 کند؟، فرایند تشکیل کدام پدیده را بیان می1. تصویر 104سؤال 

 ب( اقیانوس جدید                       لف( جزایر قوسی    ا

 د( جزایر آتشفشانی ج( درازگودال اقیانوسی

 ( الف و د  2  ( الف و ج                1

 ( ب و د4    ( ب و ج                3

ای که به آن تنها پدیدهدهد. ای را نشان میشده به وضوح فرورانش ورقة اقيانوسی به زیر ورقة قارهشکل داده

اشاره شده و در این وضعيت، وقوع آن دور از انتظار نيست، تشکيل درازگودال اقيانوسی و ال غير. گزینة مورد 

نظر طراح محترم، جزایر قوسی را نيز محتمل دانسته است، حال آنکه بر کسی پوشيده نيست که جزایر 

اقيانوسی به زیر ورقة اقيانوسی دیگر است. جزایری که  قوسی حاصل فعاليت آتشفشانی هنگام فرورانش ورقة

ریزی ها را پایههستند که قرار است افيوليت« های فرورانشیگوه»اند، در حقيقت در شکل نشان داده شده

ای نشده و برای ها اشارهها کامالً با جزایر قوسی متفاوت است. در کتاب هم به آنکنند و نحوة تشکيل آن

 فهوم آشنایی نيست. بر این اساس این سؤال فاقد گزینة صحيح است.آموز مدانش

 

I»ها، با توجه به رابطة . کدام عبارت111سؤال  O S  » از دالیل کاهش آب دریاچة ارومیه به ،

 روند؟شمار می

 الف( میزان آب ورودی به آبخوان بیشتر از مقدار آب خروجی است.

 ورودی به آبخوان کمتر از مقدار آب خروجی است.ب( میزان آب 
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 ج( میزان تبخیر بیشتر از مقدار آب ورودی به دریاچه است.

 د( میزان تبخیر برابر با مقدار آب ورودی به دریاچه است.

 ( ب و د4( ب و ج                  3( الف و د               2( الف و ج              1

های ورودی )مورد ج( است. ميزان تبخير )خروجی( بيش از آب 4سنجش گزینة  پاسخ مورد نظر سازمان

آب ورودی! ! کمتر از ميزان آبخوانبرای وضعيت فعلی دریاچة اروميه قابل قبول است اما ميزان آب ورودی به 

بيالن منفی چه ارتباطی با وضعيت دریاچة اروميه دارد. اصوالً یك آبخوان دارای بيالن منفی، چه ارتباطی به 

 یك دریاچه دارد؟ بر این اساس این سؤال فاقد گزینة صحيح است.

 

 اند. متأسفانه اشتباه توسط طراح محترم پاسخ داده شده برخی سؤاالت درست هستند، اما به

اند، امتياز منفی دریافت خواهند کرد؛ برای مثال: آموزانی که پاسخ درست را انتخاب کردهدانش

 .115و  105های سؤال

 

های اکتشافی عناصر، به دنبال یافتن مناطقی با جوییشناسان در پی. چرا زمین105سؤال 

 هستند؟« های مثبت عناصرهنجاریبی»

 محیطیهای زیست( کنترل آلودگی1

 ( استخراج عناصر با هزینة کمتر2

 گیری غلظت میانگین عناصر( اندازه3

 های ارزشمند اقتصادی( شناسایی کانی4

هزینه نباشد. پاسخ هنجاری مثبت برسيم، اما استخراج کمجویی اکتشافی عناصر به بیممکن است در پی

هنجاری مثبت داریم، هزینة جا بیکند که هر( این مفهوم را در ذهن ایجاد می2انتخابی طراح محترم )گزینة 

پذیر است، اما با استخراج امکانای آنومالی منفی داشته باشيم، استخراج کم است. همچنين اگر در منطقه

آید، کانی است نه عنصر! دست میها که بگذریم، در عمليات استخراج چيزی که بههزینة بيشتر! از همة این

 است. 4شوند. بنابراین بهترین گزینه، گزینة آرایی، عناصر از کانی جدا میطی کانه
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درستی بیان را به« باالست»ستفاده از ، دلیل ا2ها با توجه به تصویر . همة گزینه115سؤال 

 اند؛ به جز:کرده

 کند.زیرسازی را بیشتر می های حاصل از بارندگی، استحکام( زهکشی رواناب1

 دهد.های ریزدانه را افزایش می( با کنترل رطوبت، پایداری خاك2

 کند.پذیری خاك را کنترل میبندی مناسب، نفوذ( با دانه3

 کند.ها، پایداری سطح زمین را بیشتر میریل( با نگهداری 4

( کامالً اشتباه است. سؤال اینجاست که چرا گزینة دو انتخاب 4گزینة انتخابی توسط طراح محترم )گزینة 

 نشده است؟

 ها باشيم؟اند که ما در پی افزایش پایداری آنکار رفتههای ریزدانه بهخاک اوالً در زیرساخت ریل آهن، کدام

های ریزدانه، سبب افزایش دارد که با کاهش ميزان آب رسيده به خاکباالست آب را در خودش نگه نمی دوماً

 ها شود.پایداری آن

 

 صد اشتباه وجود دارد که این موضوع سؤال را از حالت در در برخی از سؤاالت، دو گزینة صد

 .102و  101های استاندارد خارج کرده است؛ برای مثال: سؤال

 

کنند، به بیان می« راه شیری های کهکشانویژگی»ها مفهوم درستی را از . همة عبارت101سؤال 

 جز:

 ( خورشید در یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار گرفته است.1

 ای تشکیل شده است.ستاره( از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین2

 ها وجود دارد.شدن آن، از سایر کهکشانهای نجومی، احتمال دور گیری( براساس اندازه3

 ها، تحت تأثیر نیروی گرانشی متقابل، استقرار یافته است.ها و سیاره( گرد و غبارهای بین ستاره4

هم با دارا بودن  3باعث نادرستی گزینة یك شده، گزینة « لبه»اگر طبق نظر طراح محترم، نبود یك کلمة 

ای از اشك و تردید قرار دارد. انبساط به آن اشاره نشده است، در هاله یك کلمة اضافی )احتمال( که در کتاب

ها ناپذیر است، هر چند که در این ميان بر اثر تأثير نيروی گرانش، برخی اجرام و کهکشانجهان امری اجتناب
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ت ای نشده است. از این گذشته، استقرار ذرادر حال برخورد به هم هستند، ولی در کتاب به آن اشاره

 ریزند، خود جای بحث دارد!گردوغبار در کيهان! که مدام بر سيارات فرو می

 

 ؟مغایرت دارد« حرکت وضعی زمین». کدام گزینه با 102سؤال 

 درجة شمالی، در اول تیرماه ثابت است. 30( زاویة تابش خورشید در طول مدار 1

 عمود است. درجة جنوبی 5/23ماه بر مدار ( زاویة تابش خورشید در اول دی2

 کند.( سرعت حرکت چرخشی زمین، با فاصلة زمین از خورشید، تغییر می3

 تابد.( خورشید در تمام ایام سال بر مدار صفر درجه، قائم می4

نيز کامالً  4(، گزینة 3این سؤال دارای دو گزینة اشتباه است. عالوه بر گزینة مورد نظر طراح محترم )گزینة 

که حرکت چرخشی همان حرکت وضعی زمين است که ربطی به حرکت انتقالی و اشتباه است. درست است 

تغيير سرعت در اثر دوری و نزدیکی به خورشيد ندارد، اما باید توجه داشت که خورشيد فقط در دو روز از 

 تابد نه تمام طول سال!سال )اول مهر و اول فروردین(، هنگام ظهر بر استوا )مدار صفر درجه(، عمود می

 

 ها درست هستند و گزینة اشتباهی طبق خواستة سؤال، برای انتخاب در برخی سؤاالت تمام گزینه

 .113وجود ندارد؛ برای مثال: سؤال 

 

 ؟آیدنمیبه شمار « هایابی ساختگاه سازهمکان». کدام مورد از عوامل مهم در 113سؤال 

 های پی سدرفت( مقاومت آب1

 ریزشها در برابر ( پایداری دامنه2

 های پی سدهای وارده بر سنگ( نوع تنش3

 های محل احداث سازه( وضعیت پستی و بلندی4

ها! مناسب تشخيص فتاست. احتماالً از زمانی که ساخت سد روی آبر 3پاسخ مورد نظر طراح محترم، گزینة 

البته اینجا باید از مؤلفان های وارد بر پی سد در ساخت سازة سد از اهميت افتاده است! داده شده، نوع تنش

پذیر است؟ بنابراین قسمتی از ایراد سؤال متوجه محترم کتاب درسی پرسيد که چطور چنين چيزی امکان

ها منطقی این، وقتی سؤال دربارة کليت ساختگاه سازه است، پرداختن به سد در گزینه بر مؤلف است. عالوه



 

 
 

 1399ـ زمستان  8ـ شمارة  3رشد آموزش علوم زمين ـ دورة                                                                                               32

 

ها دارای اهميت هستند و سؤال رد خارج کرده است. تمام گزینهرسد و سؤال را از حالت استاندابه نظر نمی

 فاقد پاسخ است.

 109و  108های در برخی سؤاالت دو گزینة درست برای انتخاب وجود دارد؛ برای مثال: سؤال: 

 

 یابد؟تدریج ضخامت تورب کاهش می. با توجه به مراحل تشکیل آنتراسیت، چرا به108سؤال 

 های باالییوزن سنگ( فشار رسوبات و 1

 های گیاهی( خروج آب و مواد فرار از بازمانده2

 ( سرعت تجزیة مواد گیاهی روی زمین3

 ( افزایش درصد کربن، نسبت به سایر عناصر4

 گزینة یك و دو درست هستند.

 

 هستند؟« موقتی و فصلی». چرا در مناطق گرم و خشک بیشتر رودها 109سؤال 

 تبخیر زیاد( کاهش میزان بارندگی و 1

 های سیالبی و ناگهانی( ریزش باران2

 سالی و تغییرات بستر رودها( افزایش طول مدت خشک3

 هاشده در قله( ذوب ناگهانی برف و یخ انباشته4

 گزینة یك و دو درست هستند.

کنيم میآموز القا هایی، در حقيقت به دانشبا طرح چنين سؤاالتی و متأسفانه در نظر گرفتن چنين پاسخ

گيریم. مفهوم کاربردی که باید فقط و فقط به خط کتاب توجه کند و فرصت تعقل و تفکر را از او می

های باالی آموزش دقت کنيم و خالقيت و تفکر را از بودن کتاب درسی، یعنی فراتر از دانش به حيطه

 آموز نگيریم.دانش

 

 اض هستند، بلکه با وجود امکان انتخاب پاسخ تنها دارای اشتباه علمی غيرقابل اغمبرخی سؤاالت نه

 .103قبول، توسط طراح محترم به اشتباه پاسخ داده شده است؛ برای مثال: سؤال قابل
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 . کدام گزینه علت مناسبی برای عبارت زیر است؟103سؤال 

تر ها بزرگمیلیون سال جثة آن 70-80خزندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر شدند و طی »

 «شد.

 ها( تغییرات شرایط آب و هوایی و تشکیل سنگ1

 وجود آمدن چرخة آب( تشکیل دریاهای اولیه و به 2

 هاآمدن اقیانوسوجود کره و به های سنگ( حرکت ورقه3

 کرهدار و تشکیل زیستهای هسته( پیدایش نخستین سلول4

نوان مطرح نشده و پاسخ این سؤال برای شدن جثة دایناسورها در کتاب به هيچ ع از اینکه دليل بزرگ 

شناسی دارای ابهام است که بگذریم، به تغييرات آب و هوا در سطر پيشين این جمله دانشمندان زمين

ها هيچ ارتباطی به بزرگ شدن جثة اشاره شده که این مطلب در گزینة یك آمده است. اما تشکيل سنگ

های ود. گزینة مورد نظر طراح محترم تشکيل اقيانوسدایناسورها ندارد و باید در گزینة یك حذف ش

ها سال پيش از پيدایش اولين خزنده اتفاق افتاده و ربطی به پيدایش و رشد و اوليه است که ميليون

 تکامل دایناسورها ندارد!

 

  114برخی سؤاالت، اشتباه محتوایی دارند؛ برای مثال: سؤال. 

 

عنوان سازة مخزنی مهم به« سد امیرکبیر»برای اهمیت . کدام گزینه دلیل مناسبی 114سؤال 

 در استان البرز است؟

 ( استفاده از کوارتزیت، مقاومت سد را افزایش داده است.1

 سازه شده است. ( سنگ آهک فاقد حفره، سبب استحکام پی2

 شده است. در پی سنگ( سنگ گابرو سبب افزایش مقاومت 3

 سنگ افزایش یافته است.ه از ماسه( استحکام الزم سازه، با استفاد4

آید، نه اهميت های پی سد از چه جنسی هستند، در حقيقت مشخصة آن سد به حساب میاینکه سنگ

شود؟ از آن گذشته، سنگ آن! آیا واقعاً اگر پی یك سد از جنس کوارتزیت باشد، از اهميت آن کاسته می

 !شود؟می چگونه سبب افزایش مقاومت پی سنگ گابرو
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 ها آسان هستند. تنها تعداد اندکی از سؤاالت سطح دشواری سؤاالت بسيار پایين است و بيشتر آن

اند و هيچ سؤال دشواری وجود ندارد. گویا طراح، سؤال اشتباه شاید در حد متوسط طراحی شده

می پاسخ را جایگزین سؤال سخت و کاربردی کرده است. متأسفانه بقيه سؤاالتی هم که از نظر علبی

اند و دقيقاً خط کتاب درسی هستند. های پایين یادگيری پا را فراتر نگذاشتهدرست هستند، از حيطه

آموز به حال آنکه طبق اظهارنظر واضح مؤلفان کتاب درسی، هدف از تأليف این کتاب، هدایت دانش

هم به خطا  گرایی محض بوده است. گویا در رسيدن به این هدف بازسمت کاربرد، و فرار از دانش

 ایم.رفته

 هایی است که باید در طراحی سؤاالت از تصویرهای بيشتری بهره شناسی از جمله درسدرس زمين

جست تا از حالت تئوریك محض خارج شود. حال آنکه در این سؤاالت فقط از سه تصویر استفاده 

 شده است که:

 (.115 –)تصویر ریل آهن هيچ تأثيری ندارد  ها در طرح سؤالبود و نبود یکی از آن -

 
 (.104 –یکی از تصویرها با سؤال اشتباه به فنا رفته است )تصویر فرورانش 

 

 

 

 

 

 (.118 –کار رفته است )تصویر گسل درستی در طراحی یك سؤال ساده بهفقط یك تصویر به -
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  استفاده شده  «،»در تایپ سؤاالت بيش از اندازه و در جای نامناسب از عالمت نگارشی ویرگول

 است.

  طراح سؤال به این مهم دقت «عدم ارزشيابی بيشتر بدانيد»بنا به تصریح کتاب درسی مبنی بر ،

، از بيشتر بدانيد 116نکرده و سؤال خارج از محدوده طراحی کرده است. برای مثال، سؤال 

 آورده شده است. 5فصل  79صفحة 

 

را براساس عبارت « آرسنیک به بدن انسان ترین مسیر انتقالمهم». کدام گزینه 116سؤال 

 کند؟درستی بیان میزیر به

 600000رسنیک، حدود در پنجاه سال پیش، تحت تأثیر شدیدترین مسمومیت جهان با آ»

 «نفر در بنگال غربی، دچار مرگ زودرس شدند.

 سنگ( خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغال1

 این عنصر ( آبیاری مزارع برنج با آب آلوده به2

 های موجود در سنگ( هوازدگی شیمیایی کانی3

 هایی از کانی پیریتهای رسوبی با رگه( وجود الیه4

 باشد.های اشتباه میرسد طراحی سؤاالت غيراستاندارد و حتی دارای پاسخدر آخر به نظر می 

شناسی در گویی سؤاالت زمينهای دبيران برای ایجاد عالقه و انگيزه در جهت پاسختمام تالش

 آید.ای برای خواندن این درس به وجود نمیناکام مانده و انگيزهآموزان، دانش

 

  


